
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:           /UBND- KT5 
V/v tuyên truyền, thực hiện thanh toán 

tiền điện không dùng tiền mặt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2021 

  
Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố; 

- Các Phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Điện lực Thành phố Hà Tĩnh. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam, Văn bản số 1208/UBND-KT1 ngày 06/03/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt;  

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Điện lực Thành phố Hà Tĩnh cung cấp các tài liệu tuyên truyền 

hướng dẫn việc thanh toán tiền điện bằng các phương thức không sử dụng tiền 

mặt (bao gồm cả các hình thức hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của khách hàng) cho 

các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố để thực hiện tuyên truyền, vận 

động thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. 

2. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin: Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền 

thông thành phố phối hợp với Điện lực thành phố tăng cường công tác tuyên tuyền, 

vận động người dân sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng các hình thức không 

sử dụng tiền mặt như: Trích nợ tự động qua tài khoản tại các ngân hàng; 

SMS&Mobile Banking; Internet Banking; Bankplus; ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi; 

thanh toán trực tuyến trên trang Website của trung tâm chăm sóc khách hàng của 

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (http://cskh.npc.com.vn). 

3. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn, UBND các 

xã, phường vận động cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thực 

hiện việc chuyển trả tiền điện thông qua các dịch vụ của Ngân hàng theo phương 

thức không sử dụng tiền mặt. 

4. Đề nghị các Ngân hàng đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực Thành 

phố Hà Tĩnh thực hiện các giải pháp thu tiền điện không sử dụng tiền mặt; đồng 

thời khuyến khích, vận động các khách hàng có tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, 

đăng ký các dịch vụ chuyển trả tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt. 

http://cskh.npc.com.vn/
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5. Giao Phòng Kinh tế phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, theo dõi, 

đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo UBND Thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương Hà Tĩnh; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- Văn phòng HĐND - UBND TP; 

- Lưu: VT, KT5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 
Lê Quang Đức 
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